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OR.II.0022.1.38.2013 

PROTOKÓŁ  NR 136/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 października 2013 r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 135/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 października 2013 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że 23 października br. o godz. 15.30 będzie miało miejsce spotkanie  

z radnymi Powiatu Raciborskiego dotyczące omówienia założeń do projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2014 r.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zgłosił wniosek o sprostowanie zapisu w projekcie Protokołu Nr 135/2013  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 października 2013 r. dotyczący 

osoby przedstawiającej projekt uchwały Zarządu w sprawie sprzedaży w drugim przetargu 

ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Karola 

Miarki, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego (str. 6).  
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Po uwzględnieniu ww. wniosku, Protokół Nr 135/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 15 października 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego 

treścią. 

 

Ad. 2  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

130872. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, na wniosek referującej, wniósł zmiany 

polegające na: 

1) zwiększeniu w Rozdziale 60013 o kwotę 100 000,00 zł planu dotacji celowej zgodnie  

z aneksem Nr 3 do porozumienia nr 59/KT/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.  

z przeznaczeniem na naprawę odcinków nawierzchni dróg wojewódzkich DW 935 

Racibórz – Kornowac – Rzuchów oraz DW 416 w miejscowości Pietrowice Wielkie  

oraz zwiększeniu w Rozdziale 60013 planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania (pismo  

w ww. sprawie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

131460). W związku z powyższym dodano załącznik nr 3 do ww. projektu uchwały,  

2) zwiększeniu w Rozdziale 80120 o kwotę 5 200,00 zł planu wydatków Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne  

oraz zmniejszeniu w Rozdziale 80140 planu wydatków CKU o ww. kwotę (pismo  

w ww. sprawie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

131151),  

3) zwiększeniu w Rozdziale 80130 o kwotę 7 000,00 zł planu wydatków Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych (6 000,00 zł) 

oraz materiałów i wyposażenia (1 000,00 zł) oraz zmniejszeniu w Rozdziale 80195 planu 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu o ww. kwotę 

(pismo w ww. sprawie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

131355),  
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4) zwiększeniu w Rozdziale 85203 o kwotę 39 400,00 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na Środowiskowy Dom Samopomocy  

z przebudową wejścia i podjazdem dla osób niepełnosprawnych” oraz zmniejszeniu  

w Rozdziale 85204 planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu o ww. kwotę (pismo w ww. sprawie znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 131364),  

5) zwiększeniu w Rozdziale 85420 o kwotę 6 000,00 zł planu wydatków Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na zakup dresów sportowych  

dla wychowanków oraz zmniejszeniu w Rozdziale 85495 planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu o ww. kwotę (pismo w ww. sprawie 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 130941). 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

W tym miejscu Starosta zapoznał zebranych z pismami: Prezesa Zarządu  

oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu dot. wykonywania obowiązków  

przez członków Rady Nadzorczej. 

Ww. pisma znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 130584  

i 131366. 

Starosta poinformował, że Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu (zwanego dalej PKS) podtrzymał w piśmie swoje 

wcześniejsze stanowisko dotyczące wykonywania obowiązków przez członków Rady 

Nadzorczej, w myśl którego formułowanie przez Zarząd Spółki opinii w ww. sprawie nie ma 

oparcia w treści umowy Spółki, jak i w powszechnie obowiązujących regulacjach prawnych. 

Tym niemniej Prezes udzielił odpowiedzi na pytania Zarządu zadane w piśmie  

z dnia 10 października br.  

Starosta przekazał, że mając na uwadze zwołane na dzień 22 października br. Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników, z porządkiem obrad obejmującym podejmowanie uchwał  

przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sprawie zobowiązania Zarządu PKS-u  
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do dochodzenia od p. Ryszarda Rudnika, Henryka Kopla, Damiana Knury roszczeń z tytułu 

zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych związanych z pełnieniem funkcji 

członków Rady Nadzorczej w okresie od maja 2010 r. do lipca 2013 r., Wydział Komunikacji  

i Transportu przygotował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na ww. Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników. Pełnomocnik miał zostać upoważniony do wykonywania prawa 

głosu w sprawach objętych porządkiem obrad (głosować „za” / „przeciw”).  

Jak przekazał Starosta radca prawny Maciej Markowicz w rozmowie telefonicznej  

w dniu 21 października br. stwierdził, że brak jest podstaw prawnych do podejmowania  

przez Zgromadzenie Wspólników uchwał o treści zaproponowanej przez Zarząd 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu 

– wskazana przez Zarząd podstawa prawna, a to art.228 pkt. 2 ksh i § 42 ust. 1 pkt. 17 umowy 

spółki jest nieprawidłowa i nie koresponduje z treścią uchwały albowiem art.228 pkt. 2 ksh  

i § 42 ust. 1 pkt. 17 umowy Spółki mówi o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody 

wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, natomiast treść 

uchwały ma dotyczyć roszczeń z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych 

związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej (co nie jest tożsame ze szkodą 

wyrządzoną przy sprawowaniu nadzoru), zatem podjęcie takiej uchwały stanowiłoby 

naruszenie przepisów kodeksu spółek handlowych i umowy spółki. 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym do tut. Starostwa radca prawny  

Maciej Markowicz przesłał projekt uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu  

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 22 października 2013 r. oraz pismo wyjaśniające  

w przedmiotowej sprawie.  

Sekretarz Powiatu przekazała (zgodnie z ww. pismem radcy prawnego), że pomijając wyżej 

przytoczone przepisy brak jest z kolei podstaw prawnych (zarówno w ksh jak i w umowie 

spółki) do podjęcia uchwały o treści zaproponowanej przez Zarząd albowiem w stosunkach 

wewnętrznych – prowadzenia spraw (co jest wyłączną kompetencją zarządu – art. 201  

§ 1 ksh) – ani rada nadzorcza ani zgromadzenie wspólników nie ma prawa wpływania  

na zarząd przez wydawanie zarządowi wiążących poleceń a uchwała w zaproponowanej treści 

ma właśnie taki charakter, zatem podjęcie takiej uchwały stanowiłoby naruszenie przepisów 

kodeksu spółek handlowych i umowy spółki.  
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Radca prawny Maciej Markowicz zaproponował, aby na Zgromadzeniu Wspólników złożyć 

(w pkt. 3 porządku obrad), w oparciu o art. 239 ksh wniosek o zmianę porządku obrad 

poprzez: 

1) zmianę pkt. 4 i nadanie mu treści: „Omówienie działań Zarządu w sprawie dochodzenia  

od p. Ryszarda Rudnika, Henryka Kopla i Damiana Knury roszczeń z tytułu zwrotu 

nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych związanych z pełnieniem funkcji członka 

Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r.” – oczekiwania 

wspólnika (wspólników) w tym zakresie winny zostać przedstawione Zarządowi i winny 

zostać zamieszczone w protokole z obrad Zgromadzenia Wspólników – brak działań w tej 

sprawie zgodnie z wyrażonymi oczekiwaniami wspólnika (wspólników) winien prowadzić 

wprost do odwołania Prezesa Zarządu; 

2) skreślenie pkt. 5 i 6.  

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że w trakcie posiedzenia w dniu 3 września br. Zarząd 

zapoznał się ze sporządzoną w dniu 25 sierpnia br. opinią prawną przez radcę prawnego 

Martę Topór – Piórko dotyczącą odpowiedzi na zapytanie: „Czy wynagrodzenie pobrane 

przez członków Rady Nadzorczej PKS sp. z o. o. w Raciborzu rozwiązanej z mocy prawa jest 

świadczeniem nienależnym oraz czy PKS sp. z o. o. w Raciborzu powinna dochodzić zwrotu 

wynagrodzenia od tych osób?”. Zgodnie z podjętymi ustaleniami przekazano ww. opinię 

prawną Radzie Nadzorczej i Zarządowi PKS z prośbą o ustosunkowanie się do niej i podjęcie 

stosownych działań oraz późniejsze przekazanie Zarządowi Powiatu informacji  

o zamierzeniach lub ewentualnie już podjętych decyzjach. Na posiedzeniu  

w dniu 8 października br. Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu PKS dotyczącym 

ustosunkowania się do opinii prawnej z dnia 25 sierpnia br., w którym oświadczono,  

że członkowie Rady Nadzorczej p. Ryszard Rudnik, Henryk Kopel i Damian Knura w sposób 

rzetelny, z zachowaniem należytej staranności, służąc fachową pomocą w sprawach 

dotyczących Spółki podejmowali uchwały pozwalające Spółce na właściwe funkcjonowanie. 

Do ww. korespondencji dołączono zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników na dzień 22 października 2013 r. z porządkiem obrad 

obejmującym podjęcie uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

zobowiązujących Zarząd PKS-u do dochodzenia od p. Ryszarda Rudnika, Henryka Kopla, 

Damiana Knury roszczeń z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych 

związanych z pełnieniem funkcji członków Rady Nadzorczej w okresie od maja 2010 r.  

do lipca 2013 r. Analizując ww. sprawę pojawia się więc problem, jaki organ jest właściwy  
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do podjęcia decyzji o dochodzeniu od p. Ryszarda Rudnika, Henryka Kopla i Damiana Knury 

roszczeń z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych związanych  

z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego uznali, że w powyższej sprawie należy 

postępować zgodnie z opiniami prawnymi sporządzonymi przez radców prawnych  

tut. Starostwa.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z: 

1) pismem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu  

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu L. dz. P/1824/2013 z dnia 16 października 2013 r.  

dot. wykonywania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej,  

2) pismem Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu z dnia 17 października 

2013 r. dot. wykonywania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej. 

 

Następnie Starosta zapytał kto z Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego zostanie 

upoważniony do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników PKS – u w dniu 22 października 2013 r.? 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaproponował, aby Starosta 

reprezentował Powiat Raciborski na ww. Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKS.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – upoważnił Starostę Raciborskiego Adama Hajduka  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu  

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 22 października 2013 r., podejmując stosowną 

uchwałę w ww. sprawie.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

Starosta został upoważniony, aby na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki 

działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu  

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 22 października 2013 r., wyraził oczekiwania 

wspólnika – Powiatu Raciborskiego, dotyczące podjęcia zdecydowanych i niezwłocznych 

działań w sprawie dochodzenia od p. Ryszarda Rudnika, Henryka Kopla roszczeń z tytułu 

zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych związanych z pełnieniem funkcji 

członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego uznał, że członek Rady Nadzorczej  
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p. Damian Knura spełniał wszystkie formalne wymagania niezbędne do zasiadania w Radzie 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu, a z przyczyn od niego całkowicie niezależnych i przez niego niezawinionych 

Rada Nadzorcza na podstawie art. 14 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi uległa rozwiązaniu z mocy prawa. W związku 

z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego uważa, że na zasadzie słuszności brak jest 

podstaw do dochodzenia zwrotu tych należności od p. Damiana Knury.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika do występowania  

w czynnościach z zakresu ustawy z dnia 17 maja 1998 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Zaproponował, aby ustanowić pełnomocnika w osobie Pana Zbigniewa Rydzek  

– Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego w czynnościach ustalenia 

przebiegu granic nieruchomości w postępowaniach rozgraniczeniowych, wznowienia znaków 

granicznych oraz okazywania granic w terenie i podpisywania protokołów granicznych. 

Podkreślił, że część nieruchomości, a w szczególności drogi powiatowe posiada 

nieuregulowany stan prawny i wymaga dokonania czynności określonych w ustawie  

z dnia 17 maja 1998 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności ustalenia 

przebiegu granic nieruchomości w postępowaniach rozgraniczeniowych czy wznowienia 

znaków granicznych. Ustanowienie pełnomocnika usprawni dokonywanie ww. czynności. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

131108. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocnika  

do występowania w czynnościach z zakresu ustawy z dnia 17 maja 1998 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu ponadgminnego 

domu pomocy społecznej. Przypomniał, że dnia 30 grudnia 2008 r. Powiat Raciborski zawarł 

z Zgromadzeniem S.S. Franciszkanek Marii Nieustającej Pomocy z siedzibą władz 
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generalnych w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 4 oraz Zgromadzeniem Sióstr Maryi 

Niepokalanej z siedzibą władz prowincjalnych w Branicach przy ul. Szpitalnej 6 umowy  

na realizację zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

Zadania te polegają odpowiednio na: 

1) „prowadzeniu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2009 – 2013 ponadgminnego,  

60 miejscowego domu pomocy społecznej przeznaczonego dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie”, 

2) „prowadzeniu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2009 – 2013 ponadgminnego,  

170 miejscowego domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle 

psychicznie chorych”. 

W związku z tym, że termin realizacji powyższych umów mija 31 grudnia 2013 r.,  

dla zachowania ciągłości funkcjonowania poszczególnych domów pomocy społecznej, 

koniecznym jest ogłoszenie kolejnego konkursu ofert na realizację wspomnianych zadań  

w okresie pięcioletnim. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

130676. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej polegających na prowadzeniu ponadgminnego domu pomocy społecznej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały dotyczącej dokonania podziału wyodrębnionych w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na rok 2013 środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

129850. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 

dokonania podziału wyodrębnionych w budżecie Powiatu Raciborskiego na rok 2013 

środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Ad. 4 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2013 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

130862. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu  

z dnia 16 i 18 października 2013 r., Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu,  Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu,  Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Organizacyjno-Administracyjnego  

dot. informacji o wysokości dochodów z tytułu likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat 

Raciborski na podstawie Prawa o ruchu drogowym. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

130885. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się i przyjął informację o wysokości dochodów  

z tytułu likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Raciborski na podstawie Prawa o ruchu 

drogowym. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej 

informacji (obejmującej okres do dnia sporządzenia informacji) obrazującej postęp prac 

związanych ze sprzedażą lub inną formą zagospodarowania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia w latach 2011-2013. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

130552. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kwartalną informacją (obejmującą okres  

do dnia sporządzenia informacji) obrazującą postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną 

formą zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

planowanych do zbycia w latach 2011-2013. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. Poinformował,  

że właścicielka sieci aptek „Pod Różami” zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę 

godzin pracy dwóch aptek ogólnodostępnych z sieci w dniach 11 i 12 listopada 2013 r. 

Zaproponowana zmiana ma charakter zdarzenia losowego, o ograniczonym okresie 

występowania i związana jest z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji w aptece 

„całodobowej”: 

1) Apteka „Pod Różami” (całodobowa) ul. Opawskiej 33 – nieczynna w dniach                            

11 – 12 listopada 2013 r., w godzinach 8
00

 – 22
00

; 

2) Apteka „Pod Różami” (Galeria Srebrna) ul. Opawskiej 7 – czynna w dniach                              

11 – 12 listopada 2013 r., w godzinach 8
00

 – 22
00

. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

130876. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zmianę godzin pracy aptek „Pod Różami” 

przy ul. Opawskiej 33 i 7 w Raciborzu w dniach 11 i 12 listopada 2013 r. bez dokonywania 

zmiany uchwały nr XXVIII/285/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r.  

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. informacji  

o liczbie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie 

powiatu raciborskiego oraz o liczbie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach 

zastępczych na terenie innych powiatów. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

129780. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o liczbie dzieci z innych powiatów 

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu raciborskiego oraz o liczbie 

dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych 

powiatów. 
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Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji dokonania zmian w kalendarzu imprez kulturalnych na 2013 r. realizowanych 

jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. Przekazał, 

że wraz z przedmiotową kartą informacyjną Referat przedłożył uaktualniony kalendarz 

imprez kulturalnych na 2013 r.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

131013.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję dotyczącą dokonania zmiany  

w kalendarzu imprez kulturalnych na 2013 r. realizowanych jako zadania własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury polegającą na wprowadzeniu  

do kalendarza imprezy pn. Koncert z okazji 30-lecia istnienia Chóru Mieszanego "Brzezie"  

z kwotą dofinansowania 1 000,00 zł. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w październiku 2013 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 130823. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej rozpoczęło się w dniu dzisiejszym 

o godz. 08:00. 

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej znajduje się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 130974. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika.  

 

Starosta przedstawił opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia  

w dniu 21 października 2013 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 130170. 

 

Starosta omówił wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą w dniu 18 października 2013 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 131738. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wniosek nr 1, a Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt odpowiedzi na interpelację radnego Artura Wierzbickiego 

zgłoszoną na piśmie w dniu 1 października 2013 r., który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 130170. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt odpowiedzi na interpelację radnego 

Artura Wierzbickiego zgłoszoną na piśmie w dniu 1 października 2013 r. 

 

Starosta przedstawił informację przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze pomocy 

społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu 

B w latach 2013-2018”. 

Szczegółowych informacji udzielił Wicestarosta – przewodniczący ww. Komisji, który 

przekazał, że w wyznaczonym terminie, tj. do 30 września 2013 r. do godz. 15
30

 na realizację 

przedmiotowego zadania wpłynęła oferta Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób 

niepełnosprawnych „DOM” z siedzibą w Raciborzu – 30 września 2013 r. W wyniku 

dokonania oceny formalnej Komisja stwierdziła, iż złożona oferta spełnia wymogi formalne 

konkursu. Następnie Komisja dokonała oceny merytorycznej złożonej oferty, w oparciu                    

o kryteria określone w Zasadach konkursu. Oferta otrzymała 96 punktów na 120 punktów 

możliwych do otrzymania. Minimalna liczba punktów kwalifikująca organizację                                  

do otrzymania dotacji wynosiła 72 punkty.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 130116. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję dot. powierzenia do realizacji 

zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze 

pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych pn. „Prowadzenie na terenie 

powiatu raciborskiego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych 

umysłowo typu B w latach 2013-2018” Stowarzyszeniu na rzecz wspierania osób 

niepełnosprawnych „DOM”. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Wicestarosta Andrzej Chroboczek.  
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Starosta przedstawił informację Wydziału Finansowego dot. wysokości środków należnych 

jednostkom po przeliczeniu subwencji wg. stanu na 30.09.2013 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 131317. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją Wydziału Finansowego  

dot. wysokości środków należnych jednostkom po przeliczeniu subwencji na 2013 rok – 

aktualizacja wg. stanu na 30.09.2013 r. polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu przekazać ją na sesję w dniu 29 października 2013 r. Ponadto Zarząd postanowił,  

że na bieżąco będzie dokonywał analizy i diagnozy funkcjonowania „jednostek 

deficytowych”.  

 

Starosta poinformował o odbytych spotkaniach z Prezydentem Miasta Racibórz  

Mirosławem Lenkiem, Prezesem Stowarzyszenia "Drengowie Znad Górnej Odry" Markiem 

Manszem w sprawie wspólnej realizacji grodu rycerskiego. Po drugim spotkaniu 

postanowiono, że gród rycerski stanie w Oborze, przy Arboretum Bramy Morawskiej, obok 

parkingu, na terenie graniczącym z kąpieliskiem. Inwestycja ta ma być sfinansowana  

z budżetów Miasta Racibórz oraz Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję, aby zaplanować w projekcie 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 r. dotację dla Miasta Racibórz na inwestycję 

związaną z budową grodu rycerskiego przy Arboretum Bramy Morawskiej w wysokości 50 % 

wartości zadania, tj. ok. 35 000,00 zł.  

 

Ad. 4 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIII/330/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

130827. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXXII/319/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 20,23 m
2
 – uzupełnienie; 

2) Uchwały Nr XXXII/320/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 47,60 m
2 
– uzupełnienie; 

3) Uchwały Nr XXXII/321/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 46,69 m
2 
– uzupełnienie; 

4) Uchwały Nr XXXII/322/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 142,01 m
2
 – uzupełnienie; 

5) Uchwały Nr XXXII/323/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 9,72 m
2 
– uzupełnienie; 

6) Uchwały Nr XXXII/324/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 14,92 m
2 
– uzupełnienie. 

 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwał, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za ich 

realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

130546. 
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W tym miejscu Sekretarz Powiatu poinformowała, że kolejne karty informacyjne dotyczącą 

uzupełnienia realizacji Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego podjętych w 2012 r. Wiąże się 

to z planowaną kontrolą Komisji Rewizyjnej, która dotyczyć będzie wykonania ww. Uchwał. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/218/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Śląskiego zadania publicznego w zakresie 

zarządzania drogami – uzupełnienie. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

131107. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/230/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu inwestycyjnego pn.: „Remont 

ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu” – uzupełnienie. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

131111. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/232/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Krzyżanowice do projektu inwestycyjnego  

pn.: „Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą 

krajową nr 45” – uzupełnienie. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

131113. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIII/243/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz – uzupełnienie. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

131120. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXII/233/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 8 – uzupełnienie. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

131243. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXIII/236/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r.  

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (Krzyżanowice) – uzupełnienie. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

130589. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXIII/237/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r.  

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (Kuźnia Raciborska) – uzupełnienie. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

130579. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listą obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 października 

2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 października 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Starosty 

Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 22 października 2013 r. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika  

do występowania w czynnościach z zakresu ustawy z dnia 17 maja 1998 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej polegających na prowadzeniu ponadgminnego domu pomocy społecznej. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 

dokonania podziału wyodrębnionych w budżecie Powiatu Raciborskiego na rok 2013 

środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 


